Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr US 35/20
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu US/35/20
Szanowni Państwo;
działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - na usługi
społeczne - prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych
i na podstawie zarządzenia nr 45/17 Rektora-Komendanta z dnia 29 września 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień z dziedziny nauki, zamówień z zakresu działalności
kulturalnej oraz zamówień na usługi społeczne pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń
w związku z projektem pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej”, realizowanym w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020
na podstawie umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019r., zawartą
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w podziale na dwie części zamówienia:
I część zamówienia: „Kurs języka angielskiego - poziom B1 lub wyższy”;
II. część zamówienia: „Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu z certyfikatem TOEFL
z native speakerem”;
uprzejmie informuję, iż:
A. w zakresie I części zamówienia pn: „Kurs języka angielskiego - poziom B1 lub wyższy”;
1. W wyznaczonym w tym celu terminie tj. do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 09:45 złożono dwie
oferty;
2. W dniu 15 stycznia 2021 r., o godzinie 10:00 w obecności Komisji przetargowej, dokonano
otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
3. Kwota zabezpieczona w budżecie Zamawiającego na realizację zamówienia wynosi: 183 600,00 zł
4. Zestawienie złożonych ofert:
Wartość
Cena za udział Termin
Warunki
Lp. Oferta
brutto oferty
w zł

1.

Wykonawca nr 1
119 488,50
Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne S.A.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

jednego uczestnika
projektu w zł

wykonania

płatności

715,50

do dnia
30.06.2023r.

Jak w Instrukcji
dla
Wykonawców

2.

Wykonawca nr 2
Edukacja Plus s.c.
ul. Wertera 8
20-713 Lublin

140 280,00

840,00

do dnia
30.06.2023r.

Jak w Instrukcji
dla
Wykonawców

B. w zakresie II części zamówienia pn: „Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu
z certyfikatem TOEFL z native speakerem”
1. W wyznaczonym w tym celu terminie tj. do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 09:45 złożono
jedną ofertę.
2. W dniu 15 stycznia 2021 r., o godzinie 10:00 w obecności Komisji przetargowej, dokonano
otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
3. Kwota zabezpieczona w budżecie Zamawiającego na realizację zamówienia wynosi:
462 000,00zł.
4. Zestawienie złożonych ofert:
Lp. Oferta
Wartość
Cena
za Termin
Warunki
brutto
udział
wykonania
płatności
oferty w zł
jednego
uczestnika
projektu w zł
1.
Wykonawca nr 2
659 100,00 1 950,00
do dnia
Jak w Instrukcji
Edukacja Plus s.c.
31.12.2020r. dla
ul. Wertera 8
Wykonawców
20-713 Lublin
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